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Editura Sigma acordă
următoarele promoȚii:

~ Clasa pregatitoare
~
Auxiliare pentru
anul Școlar
2022-2023

CONTACT:
editurasigma.ro

021.243.4052
0758.044.829
0758.044.825
comenzi@editurasigma.ro

Clasa pregatitoare
Set 5 cărți uriaşe, clasa
pregătitoare. Modulele I și II

COD: 1066

Editura Sigma vă oferă pentru CLASA
PREGĂTITOARE, modulele I și II, setul de cărţi
uriaşe care cuprinde: Povestea celor zece
picături, Întâmplări cu furnici, Opt Roţi, Degeţica,
Jocuri şi jucării.
Fiecare carte uriaşă conţine ilustraţii şi textul
aferent unei poveşti ce poate constitui baza
exerciţiilor şi activităţilor din caietul de lucru al
elevului pe parcursul a patru săptămâni de
şcoală. Atât imaginile, cât şi textul sunt
transdisciplinare. Cadrele didactice vor avea
astfel materialul necesar pentru susţinerea
tuturor disciplinelor: Comunicare, Matematică şi
Ştiinţe, Dezvoltare personală, Educaţie pentru
sănătate, Arte vizuale.

PREȚ: 120 lei

Set 6 caiete de lucru pentru
clasa pregătitoare. Modulele I și II
Editura Sigma vă propune pentru CLASA
PREGĂTITOARE, modulele I și II, 6 caiete de
lucru potrivite nivelului de vârstă 5-7 ani.
Fiecare caiet conține o varietate de exerciţii şi
activităţi ce pot fi derulate pe parcursul a patru
săptămâni de şcoală.
Activitățile sunt
transdisciplinare, putând fi valorificate la
disciplinele: Comunicare, Matematică şi Ştiinţe,
Dezvoltare personală, Arte vizuale.
Paginile caietelor cuprind jocuri specifice
fiecărei discipline şi au legătură cu poveştile din
cărţile uriaşe.

PREȚ: 70 lei
COD: 1313

Clasa pregatitoare
Set 4 cărți uriașe, clasa
pregătitoare. Modulele III, IV și V

COD: 1093

Editura Sigma vă propune pentru CLASA
PREGĂTITOARE, modulele III, IV și V, patru cărţi
uriaşe cu poveşti atractive. Atât imaginile, cât şi
textul sunt transdisciplinare, oferind material
pentru susţinerea disciplinelor: Comunicare,
Matematică şi Ştiinţe, Dezvoltare personală, Arte
vizuale.
Cum se fabrică, De la Pământ la Soare,
Aventurile familiei Cangur, Carnavalul diversităţii
sunt unităţile tematice care vor continua modul
de abordare a materiei pentru clasa pregătitoare
din modulele I și II.

PREȚ: 100 lei

Editura
Sigma
oferă
pentru
CLASA
PREGĂTITOARE, modulele III, IV și V, un set de 4
caiete cu activităţi pentru elevi. Fiecare caiet
conţine 24 de pagini şi 2 coperţi cartonate şi
poate fi folosit pe parcursul a patru săptămâni
de şcoală. Din coperţi se pot decupa cărţi de
joc care conţin imagini ale poveştii din cartea
uriaşă, imagini din diferite domenii, jetoane cu
litere şi semne matematice. Cu cărţile de joc
profesorul va putea realiza un număr mare de
jocuri ce vor ajuta copilul să înveţe, să exerseze
şi să recapituleze într-un mod inteligent.

Set 4 caiete de lucru pentru
clasa pregătitoare.
Modulele III, IV și V

PREȚ: 43 lei
COD: 1092

Clasa pregatitoare
Mat, Ema, Tică şi eu în vacanţă.
Caiet cu activităţi integrate pentru clasa
pregătitoare

COD: 1191

Editura Sigma vă propune pentru clasa
pregătitoare un caiet de vacanţă. Temeleumbrelă sub care s-au adunat activităţile de
lucru sunt familiare copiilor, accesibile,
interesante. Cerinţele sunt legate de viaţa
reală, matematica e aplicată în cotidian,
astfel încât copilul să înţeleagă la ce
foloseşte şi să trateze cu mai mult interes
acest domeniu. Tangenţial, elevul are parte şi
de îmbinări ale unor cerinţe ce ţin de arte
vizuale,
de
explorarea
mediului
sau
dezvoltarea personală. Copilul este pus în faţa
unor contexte multiple, a unor situaţii
problemă, este îndrumat să facă descoperiri
bazându-se pe conexiunea de idei, nu să
memoreze totul.

PREȚ: 24 lei

Vă așteptăm și pe paginile de
Facebook și Instagram Editura Sigma
pentru recomandări de cărți, curiozități,
întrebări și sondaje!
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~ Clasa I ~
Auxiliare pentru
anul Școlar
2022-2023

CONTACT:
editurasigma.ro

021.243.4052
0758.044.829
0758.044.825
comenzi@editurasigma.ro

Clasa I
Set 3 cărți uriaşe, clasa I.
Modulele I și II

COD: 1069

Editura Sigma oferă pentru clasa I, modulele I și
II, setul de cărţi uriaşe care cuprinde volumele:
La şcoală, În familie, Iarna. Fiecare carte uriaşă
conţine ilustraţii şi textul aferent unei poveşti
ce poate constitui baza exerciţiilor şi a
activităţilor din caietul de lucru al elevului. Elevii
pot fi chiar ei personajele cărţii, oferindu-li-se
astfel libertatea de a se exprima, de a lua
hotărâri în situaţii similare celor descrise în
carte, de a formula păreri. Povestea poate fi
citită pe fragmente, solicitând de fiecare dată
elevilor să continue ideea începută, motivând
totodată alegerea făcută.

PREȚ: 71 lei

Set caietul elevului, clasa I.
Modulele I și II
Editura Sigma vă oferă pentru Clasa I, modulele I
și II, setul de trei caiete cu activităţi pentru
elevi: La şcoală, În familie, Iarna. Fiecare caiet
constituie o bogată resursă pentru activităţile
ce se desfăşoară în cadrul orelor de
Comunicare în limba română, Matematică şi
explorarea mediului şi Dezvoltare personală. O
parte dintre exerciţiile propuse poate fi folosită
în cadrul orelor de Arte vizuale şi abilităţi
practice, dar şi în desfăşurarea celor de Muzică
şi mişcare.

PREȚ: 34 lei
COD: 1068

Clasa I
Set 3 cărţi uriaşe, clasa I.
Modulele III, IV și V
Editura Sigma vă propune pentru CLASA I,
modulele III, IV și V, un set de materiale
didactice structurate pe următoarele teme:
Prietenia, Ce miros au meseriile? și Copilăria.
Fiecare carte uriaşă are format mare, conţine
ilustraţii şi textul aferent unei poveşti ce poate
constitui baza exerciţiilor şi a activităţilor din
caietul de lucru al elevului.
Fiecare carte poate fi folosită pe parcursul a
patru săptămâni de şcoală, pentru susţinerea
disciplinelor: Comunicare, Matematică şi știinţe,
Dezvoltare personală, Educaţie pentru sănătate,
Arte vizuale.

COD: 1101

PREȚ: 62 lei

Editura Sigma vă oferă pentru CLASA I, modulele
III, IV și V, setul de caiete cu activităţi pentru
elevi, structurate pe următoarele teme:
Prietenia, Ce miros au meseriile?, Copilăria.
Fiecare caiet reprezintă o bogată resursă pentru
activităţile ce se desfăşoară în cadrul orelor de
Comunicare în limba română, Matematică şi
explorarea mediului şi Dezvoltare personală.
O parte dintre exerciţiile propuse poate fi
folosită în cadrul orelor de Arte vizuale şi abilităţi
practice, dar şi în desfăşurarea celor de Muzică
şi mişcare.

Set caietul elevului, clasa I.
Modulele III, IV și V

PREȚ: 34 lei
COD: 1102

Clasa I
Cu matematica la rucSAC,
Caiet pentru Matematică și explorarea
mediului, clasa I, modulele I și II

COD: 1279

Prin ciclul de caiete care deschide colecţia
Comoara cu virtuţi, editura Sigma oferă micilor
şcolari tehnici de învăţare eficientă care
combină înţelegerea conceptelor ştiinţifice cu
conştientizarea şi asumarea valorilor etice.
Caietul intitulat Cu matematica la rucSAC – la
ȘCOALĂ, ACASĂ, în COMUNITATE redă nu numai
litera, ci și spiritul Programei de matematică și
explorarea mediului în vigoare, printr-o integrare
autentică a conceptelor specifice Științelor
naturii cu acelea de Matematică.

PREȚ: 26 lei

Caietul continuă abordarea din modulele I și II
printr-o centrare autentică pe formarea
competențelor, văzute ca ansamblu structurat
de cunoștințe, deprinderi, valori și atitudini. Cele
cinci unități abordate în acest caiet au o
tematică practică și pun copilul să exploreze
conceptele în contexte familiare. Fiecare lecție
are o structură clară și este asociată unei
singure pagini, pentru a facilita parcurgerea
sistematică. În același timp, gradul de dificultate
creşte gradual, de la simplu la complex, de la
experiența concretă la interiorizări abstracte.

Cu matematica la rucSAC,
Caiet pentru Matematică și explorarea
mediului, clasa I, modulele III, IV și V

PREȚ: 26 lei
COD: 1296

Clasa I
Mat, Ema, Tică şi eu în vacanţă.
Caiet cu activităţi integrate
pentru clasa I

COD: 1192

Editura Sigma vă propune pentru clasa I un caiet
de vacanţă realizat în concordanţă cu
programele şcolare aprobate. Temele-umbrelă
sub care s-au adunat activitățile de lucru sunt
familiare copiilor. Cerințele sunt legate de viața
reală, matematica e aplicată în cotidian, astfel
încât copilul să înțeleagă la ce folosește și să
trateze cu mai mult interes acest domeniu.
Caietul demonstrează copilului că toate
cunoștințele acumulate trebuie folosite precum
ingredientele unei prăjituri. Separat, aceste
cunoștințe-ingrediente nu înseamnă nimic, însă
prin mixarea lor, lucrurile capătă o cu totul altă
față, altă savoare și ne creează bucurie.

PREȚ: 24 lei

Livrare rapidă în
toată țara!
Pe editurasigma.ro se pot
plasa comenzi rapid și ușor!
Transportul este GRATUIT
pentru comenzile de peste
200 lei, iar livrarea se
realizează în 3-5 zile de la
confirmarea comenzii.

~ Clasa a II-a ~
Auxiliare pentru
anul Școlar
2022-2023

CONTACT:
editurasigma.ro

021.243.4052
0758.044.829
0758.044.825
comenzi@editurasigma.ro

Clasa a II-a
AVENTURA CUNOAŞTERII,
clasa a II-a, partea I

COD: 1133

Prin lucrarea AVENTURA CUNOAŞTERII, pe care
o propunem pentru clasa a II-a, aducem pe
banca elevului şi în sprijinul cadrului didactic, un
material care, prin structură şi conţinut,
răspunde unei variate nevoi de învățare.
Lucrarea are ca punct de pornire programa
şcolară pentru Limbă şi comunicare în limba
română, dar şi observaţiile referitoare la
rezultatele elevilor români la testarea de tip
PIRLS. De aceea, în carte veţi regăsi atât textul
literar, cât şi pe cel informativ. Prin sarcinile
formulate ne-am propus să contribuim la
dezvoltarea competenţei de receptare a
mesajului scris, la familiarizarea elevilor cu
itemii cu alegere multiplă şi cu cei cu răspuns
construit și la dezvoltarea gândirii critice.

PREȚ: 23 lei
AVENTURA CUNOAȘTERII,
clasa a II-a, partea a II-a
Prezenta lucrare propune o strategie didactică
nouă, de aplicare a metodei fonetice analiticosintetice, în procesul de formare a capacităților
de citire, scriere și comunicare orală. Această
strategie ţine seama de faptul că procesul de
învățare concomitentă a citirii și a scrisului
este unul de cea mai mare complexitate, de
aceea propune învățarea cititului cu un pas
înaintea scrierii, ceea ce contribuie la dozarea
echilibrată a efortului depus de elev.

PREȚ: 23 lei

COD: 1158

Clasa a II-a
Cu matematica la rucSAC,
Caiet pentru Matematică și explorarea
mediului - clasa a II-a, modulele I și II

Abordarea conceptelor în Caietul intitulat Cu
matematica la rucSAC – la ȘCOALĂ, ACASĂ, în
COMUNITATE, îl ajută pe copil să înțeleagă mai
bine, într-un mod firesc și prietenos, mediul în
care trăiește. În tot cuprinsul caietului, autorii au
urmărit să redea nu numai litera, ci și spiritul
Programei de matematică și explorarea mediului
în vigoare pentru anul școlar 2022-2023, printr-o
integrare autentică a conceptelor specifice
Ştiinţelor naturii cu acelea de Matematică.

COD: 1280

PREȚ: 26 lei

Cu matematica la RUCSAC,
Caiet pentru Matematică
și explorarea mediului – clasa a II-a,
modulele III, IV și V
Fiecare lecţie are o structură clară şi este
asociată unei singure pagini, pentru a facilita
parcurgerea sistematică. Caietul îl călăuzeşte
pe copil spre virtuţi demne de dezvoltat,
invitându-l, periodic, să analizeze o suită de
acţiuni cu încărcătură valorică şi să decidă care
este virtutea semnificativă. Trebuie să facă
acest lucru selectând şi lipind un autocolant
(adică acţionând practic), precum şi alegând un
cuvânt potrivit dintr-o listă (adică mobilizând un
nivel abstract de gândire).

COD: 1297

PREȚ: 26 lei

Clasa a II-a
Mat, Ema, Tică şi eu în vacanţă,
Caiet cu activităţi integrate pentru
clasa a II-a

COD: 1193

Editura Sigma vă propune pentru clasa a II-a un
caiet de vacanţă realizat în concordanţă cu
programele şcolare aprobate. Temele-umbrelă
sub care s-au adunat activitățile de lucru sunt
familiare copiilor, accesibile, interesante.
Cerințele sunt legate de viața reală, matematica
e aplicată în cotidian, astfel încât copilul să
înțeleagă la ce folosește și să trateze cu mai
mult interes acest domeniu.

PREȚ: 24 lei

Cursuri de

ENGLEZĂ
pentru copii
Pingu's English

~ Clasa a III-a ~
Auxiliare pentru
anul Școlar
2022-2023

CONTACT:
editurasigma.ro

021.243.4052
0758.044.829
0758.044.825
comenzi@editurasigma.ro

Clasa a III-a
Cu matematica la rucSAC, caiet
pentru matematică la clasa
a III-a, modulele I și II

COD: 1318

Caietul pentru clasa a III-a continuă seria celor
pentru clasele I şi a II-a, ajutându-l pe copil să
înţeleagă mai bine, într-un mod firesc şi
prietenos, mediul în care trăieşte. Copilul este
călăuzit spre virtuţi demne de dezvoltat, fiind
invitat, periodic, să analizeze o suită de acţiuni
cu încărcătură valorică şi să decidă care este
virtutea semnificativă a fiecăreia dintre ele.
La rândul lor, părinţii beneficiază de sugestii de
activităţi pe care sunt invitaţi să le practice
împreună cu copiii lor astfel încât să-i ajute pe
cei mici să înţeleagă mai bine conţinutul studiat
şi să-şi întărească deprinderile de calcul.

PREȚ: 26 lei

Caietele propun îmbinări ale unor cerințe ce țin
de arte vizuale, de explorarea mediului sau
dezvoltarea personală. Copilul este pus în fața
unor contexte multiple, este îndrumat să
descopere singur şi nu să memoreze informaţii
fără să le treacă prin filtrul gândirii proprii.
Alături de el se vor afla trei prieteni: Mat, Ema şi
Tică. Acolo unde este necesar, ei vor participa la
rezolvarea exerciţiilor. Copilul va putea
completa şi el cu rezultatul său şi va putea
observa dacă este asemănător cu vreunul dintre
cele obţinute de Mat, Ema sau Tică.

Partea a doua,
în curs de apariție!

Mat, Ema, Tică şi eu în vacanţă,
Caiet cu activităţi integrate pentru
clasa a III-a

PREȚ: 24 lei
COD: 1194

Clasa a III-a
Matematică. Ion Petrică
Culegere pentru clasa a III-a
Culegerea de matematică pentru clasa a III-a de
Ion Petrică poate fi folosită alături de manualele
școlare actuale pe care le completează,
contribuind
la
consolidarea
cunoștințelor
elevului. Culegerea conține o gamă variată de:
exerciții,
teste recapitulative,
secțiuni de învățare prin joc,
un bogat material iconografic ce ajută la
găsirea soluțiilor și care facilitează procesul
de învățare.

COD: 1395

PREȚ: 30 lei

Fii la curent cu toate noutățile,
reducerile și ofertele speciale pe
care le pregătim! Înscrie-te acum!

~ Clasa a IV-a ~
Auxiliare pentru
anul Școlar
2022-2023

CONTACT:
editurasigma.ro

021.243.4052
0758.044.829
0758.044.825
comenzi@editurasigma.ro

Clasa a IV-a
Armonia numerelor.
Culegere pentru clasa a IV-a
Jocuri, glume, poezii, ghicitori şi exerciţii
amuzante vin să motiveze elevul să avanseze
cât mai mult spre problemele din Cercul isteţilor.
Construite
astfel
încât
fiecare
element
component al unei noţiuni să fie ancorat în
relaţia cu celelalte, exerciţiile permit copiilor să
avanseze în ritmul lor propriu. Deşi multe
exerciţii ascund sarcini de învăţare complexe,
modul de prezentare face ca elevii să lucreze cu
plăcere, interes şi concentrare.
Culegerea este recomandată ca instrument de
lucru în mod independent sau colectiv.

COD:573

PREȚ: 34 lei

Exerciţiile din acest caiet îl ajută pe copil să
folosească cunoștințele acumulate de-a lungul
anului şcolar ca şi cum ar pregăti o prăjitură
minunată. Separat, aceste cunoștințe nu
înseamnă nimic, dar împreună lucrurile capătă o
cu totul altă față, altă savoare și creează
bucurie. Caietul îmbină cerințe ce țin de arte
vizuale, de explorarea mediului sau dezvoltarea
personală pentru a lega învățarea de viața reală.
Copilul este pus în fața unor contexte multiple, a
unor situații-problemă,
totul bazându-se pe
conexiunea de idei.

PREȚ: 24 lei

Mat, Ema, Tică şi eu în vacanţă,
Caiet cu activităţi integrate
pentru clasa a IV-a

COD: 1253

Beletristică

Beletristică
Alya și cutia muzicală
Autor: Alina Ghimiș

COD:6000

Primele trei cărți din seria Alya și cutia muzicală
îi provoacă pe copiii din clasele primare la
aventuri uimitoare în timpuri și locuri
îndepărtate. Copiii ajung, pe rând, într-un templu
mayaș, în Grecia antică și Imperiul Roman, pe
vremea când aceste culturi erau de-a dreptul
înfloritoare. Cititorii îi vor însoți pe eroii cărților,
Teo şi Timeea, care pornesc într-o aventură
fantastică, ce-i poartă înapoi în timp, din dorinţa
de a o ajuta pe Alya, micuţa zână prinsă captivă
într-o veche cutie muzicală. Pentru a o elibera
pe prietena lor, ei trebuie să găsească cele opt
bucăți ale pergamentului pe care este scrisă
vraja care o ține captivă pe Alya.

PREȚ PACHET: 65 lei
PREȚ PER BUCATĂ: 23 LEI

Noua poveste în versuri semnată de Vali Slavu, îi
învață pe copii, într-un mod vesel și atractiv,
regulile de igienă și de izolare.
Personajul principal este Bogdănel care îi
povestește mamei sale că în perioada
pandemiei a ținut un jurnal. Fiecare pagină a
acestuia se vrea a fi o lecție. În jurnal sunt
aspecte legate de igiena personală și a
locuinței, de necesitatea autoizolării, importanța
respectării unui regim de viață sănătos etc.
Toate aspectele notate în jurnal sunt doar
amintiri, pentru că epidemia a trecut și lumea șia reluat modul de viață obișnuit, dar cu mult mai
multă precauție.

PREȚ: 26 lei

Totul va fi bine!
Autor: Vali Slavu

COD: 1353

Beletristică
Fluturașul zglobiu
Autor: Vali Slavu

Fluturașul zglobiu este un basm în versuri
semnat de Vali Slavu. Scrisă cu o delicatețe
uimitoare, într-un ritm alert și pe înțelesul celor
mici, cartea spune povestea aventurilor prin
care trece un fluturaș pe drumul maturizării sale.
Secțiunea de jocuri și chestionarul de la sfârșitul
cărții
le
facilitează
copiilor
înțelegerea
conceptului de valori.

PREȚ: 26 lei
COD: 1320

Deşi se adresează celei mai fragede vârste,
poeziile
cuprinse
în
volumul
Ștafeta
anotimpurilor îi va încânta, în egală măsură, şi pe
părinţii şi bunicii care vor citi prezenta carte,
născută din dragoste pentru vlăstarele vieţii,
îngrijite şi udate cu lumina învăţăturii de poetadascăl. Fiindcă, da, Vali Slavu a fost inspirată de
puritatea acestora și frumuseţile pământului.

Ștefata anotimpurilor
Autor: Vali Slavu

PREȚ: 29 lei
COD: 1269
Hai la școală!
Autor: Vali Slavu
Când știința și talentul unui epigramist se
întâlnesc cu finețea și cu iubirea pentru copii ale
doamnei învățătoare, rezultatul este unul uimitor!
De un farmec aparte și scris cu o delicatețe
uimitoare, volumul de poezii al doamnei Vali
Slavu aduce bucurie, optimism și zâmbete pe
chipurile cititorilor.

PREȚ: 24 lei
COD: 1294

Beletristică
Și eu pot fi Aleodor!
Autor: Ioan Baruch

COD: 1336

Și eu pot fi Aleodor! se poate citi în mai multe
chei, de către mai multe categorii de cititori.
Pentru cei mai mulți copii, poate fi o poveste
dinamică și antrenantă. Pentru alți copii, cartea
poate fi un mijloc de a stimula gândirea și
imaginația. Pentru profesori, cartea poate fi un
instrument
care
permite
abordări
interdisciplinare la nivelul clasei de elevi. Pentru
părinți, cartea poate fi un excelent instrument
care să ducă relația părinte-copil dincolo de
eterna discuție despre școală-masă-lecții. Așa
cum este concepută, cartea oferă părinților și
cadrelor didactice un suport real pentru lectură
și învățare.

PREȚ: 26 lei

Și eu pot fi Mihaela!
Autor: Ioan Baruch
Suntem entuziasmați să vă prezentăm povestea
Și eu pot fi Mihaela! din colecția Comoara cu
virtuți. În stilul cu care deja ne-a obișnuit în primul
volum, autorul Ioan Baruch a intervenit în celebra
poveste Fata babei și fata moșneagului,
conturând-o cu măiestrie într-o poveste cu
tâlc. Hărnicia, grija față de ceilalți, modestia și
onestitatea sunt câteva dintre valorile de care
copiii se pot apropia completând spațiile libere
din text și identificându-se în acest fel cu
personajul principal.

PREȚ: 26 lei

COD: 1367

Beletristică
Vico, fratele dragonilor
Autori: Oliver Pautsch, Timo
Grubing

Unde locuiește
șoricelul?
Autor: Erwin Moser

COD: 1317

COD: 1305

PREȚ: 21 lei

PREȚ: 19 lei

Un Crăciun cu surprize alături
de corbul Ciorăpel!
Autori: Annet Rudolph, Nele
Moost

Corbul Ciorăpel și
prietenii lui!
Autori: Annet Rudolph, Nele
Moost

COD: 1326

COD: 1333

PREȚ: 39 lei

PREȚ: 39 lei

Decebal și Traian
Autori: Elena Iorgulescu,
Ștefan Petrescu

Ștefan cel Mare și Sfânt
Autori: Elena Iorgulescu,
Ștefan Petrescu

COD: 1293

COD: 1306

PREȚ: 22 lei

PREȚ: 24 lei

Dimitrie Cantemir
(1673-1723)
Autori: Elena Iorgulescu,
Ștefan Petrescu

Regii întregitori:
Ferdinand și Maria
Autori: Elena Iorgulescu,
Ștefan Petrescu

COD: 1327

COD: 1369

PREȚ: 22 lei

PREȚ: 24 lei
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